
ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) 

จางเหมาสอนวิชาภาษาจีนกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแกน  ปการศึกษา 2565 

 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

1.ความเปนมา 
จากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมสงผลทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทท้ังตอ
ภูมิภาคเอเชียอาคเนยและตอภูมิภาคอื่นๆของโลก ดังจะเห็นไดจากการท่ีองคการสหประชาชาติไดจัดใหภาษาจีนกลาง
เปนหนึ่งในหาภาษาหลักท่ีใชในการติดตอส่ือสารขององคการสหประชาชาติ และดวยความสําคัญของภาษาจีนกลางใน
เวทีโลกนี้เองท่ีสงผลใหภาษาจีนกลางเปนภาษาตางประเทศในอันดับตนๆท่ีไดรับความสนใจจากผูเรียนภาษาในหลาย
ประเทศท่ัวโลกไมนอยไปกวาภาษาสําคัญอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปนหรือ 
ภาษาญี่ปุน  
                สําหรับการศึกษาภาษาตางประเทศปจจุบันในประเทศไทยนั้น เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลางไดรับความนิยม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมาอันเนื่องมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอตลาดแรงงานของ
ไทยในทุกระดับ ไมวาจะเปนในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การติดตอทําธุรกิจคาขาย หรือการรวมทุนกับ
นักธุรกิจชาวจีนท้ังจากแผนดินใหญ ไตหวัน ฮองกง หรือ สิงคโปรท่ีมีอัตราสวนทางการทําธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหมี
ความตองการบุคลากรท่ีมีความรูในการใชภาษาจีนกลางเพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัว  
          จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาทําใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง1ในประเทศไทยของเราอยางกวางขวางท้ัง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยจะเห็นไดวามีการสอนภาษาจีนกลางอยูในทุกระดับ  ต้ังแตช้ันอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนท่ีเปดสอนภาษาจีนกลางใหกับผูท่ีสนใจท่ัวไป  
                อยางไรกต็ามเราจะเห็นไดวาสถานการณโดยรวมของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนนั้นยังไมสามารถเรียกวาประสบความสําเร็จเทาใดนัก ท้ังนี้
เพราะเหตุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคหลายประการ อันไดแก การขาดครูผูสอนท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ การขาดหลักสูตรและ
นโยบายในการจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนกลางท่ีชัดเจนและดีเพียงพอ และปจจัยท่ีเกี่ยวกับความพรอมของตัว
ผูเรียนเอง 
                ในสวนตัวของผูเขียน การสงเสริมการศึกษาภาษาจีนกลางใหประสบความสําเร็จในประเทศไทยนั้น การเนน
ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนข้ันพื้นฐานจัดไดวาเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จ ดังนั้น
รัฐบาลและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของควรตองสงเสริมใหมีการวิจัยการเรียนการสอนอยางจริงจังเพื่อจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 
สามารถนํามาใชอางอิงเพื่อชวยอํานวยประโยชนใหกับผูเรียนและผูสอนมือใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดีกวาท่ี
จะเปดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแบบไรทิศทางตามกระแส ซึ่งขาดมาตรฐานในการช้ีวัดและควบคุมจนนําไปสูการ
เรียนการสอนท่ีสูญเปลาอยางท่ีเรากําลังประสบปญหากันอยูอยางในทุกวันนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในมาตราท่ี 6 กําหนดไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและ คุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน มีความประสงคจะจางครูสอนภาษาจีนกลาง หองเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแกนป
การศึกษา 2565  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสภายในวงเงิน  798,000 บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) โดย
เบิกจายจากเงินรายได ประจําป 2565 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนภาษาตางประเทศ(ภาษาจีนกลาง)ท่ีใชแพรหลายท่ัวไป                
           2. เพื่อใหนักเรียนสามารถส่ือสารภาษาจีนกลางเบ้ืองตนได  
           3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศไดอยางยั่งยืน  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


 

3.คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
           1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว เนื่องจาก
เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุ ท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนอนุบาลขอนแกน  
ณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 11. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียน ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
 12. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
4. แบบรูปรายการ  และคุณลักษณะเฉพาะ 
 1. โรงเรียนอนุบาลขอนแกน มีความประสงคจะประกวดราคาจางครูสอนภาษาจีนกลาง หองเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาล
ขอนแกน ปการศึกษา 2565  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนจํานวนเงิน  798,000  บาท ( เจ็ด
แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 
ลําดับ 

 
รายละเอียดของงานจาง 

 
จํานวน/หนวย 

 
ราคามาตรฐาน 

จํานวนท่ีขอจางครั้งนี้ 

หนวยละ จํานวนเงิน 

1 จางครูสอนภาษาจีนกลาง หองเรียน
พิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแกน ป
การศึกษา 2565 

1,330  
หนวย 

600 - 600 - 798,000 - 

 (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) 798,000 - 

หมายเหตุ : ปรับตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริง 



 2. เปนผูมีใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาจีน 
                 3. หลักสูตรไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
                 4. ครูผูสอนตองจบการศึกษาดานภาษาจีน สาขาใดสาขาหนึ่งโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
                 5. ในการ  ประกวดราคา ครั้งนี ้โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวยประโยชนของหนวยงานของรัฐและ
วัตถุประสงคการใชงาน โดยคํานึงถึงเกณฑราคา 
6. โรงเรียนจะจายเงินคาจาง  ท้ังหมด  4  งวด หลังจากไดรับเงินรายไดครบจํานวนแลวและโรงเรียนจะจายเงินคาจางใน

อัตรารอยละ  25 ของคาจางเปนงวด เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูรับจาง

จะตองจายเงินคาสถานท่ีและสาธารณูปโภคใหแกโรงเรียนในอัตรารอยละ 10 ของคาจางในแตละงวด 

                  7.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาเพื่อใหเหมาะสมและเกิด

ประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน  

                   8.  ผูรับจางตองไมโอนสิทธิของตนใหบุคคลอื่นรับชวงสิทธิตามนัยแหงสัญญานี้  
                   9.  ผูรับจางตองไดรับการประเมินจากผูวาจางหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายทําการประเมินการเรียนการ
สอนตลอดท้ังข้ันตอนการดําเนินงานไดทุกเมื่อของครูผูสอน       

  10. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย อันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของ  
พนักงานในความรับผิดชอบในฐานะนายจางของพนักงานนั้น และความรับผิดชอบดังกลาวนั้นไมจํากัดจํานวนแหงมูลคา
ความเสียหาย 
                 11.ผูรับจางจะตองวางเงินประกันสัญญาตามสัญญาวาจางไวตอผูวาจาง เปนเงิน รอยละ 5 ของราคาจาง 

      12.ผูวาจางขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาไดทุกเมื่อและอยูนอกเหนือแหงความรับผิดชอบในความ  
เสียหายท่ีผูรับจางไดดําเนินการมาแลว 
                 13. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันท่ี  1 7  พฤษภาคม  2565 ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  2566 
 

6. ระยะเวลาสงมอบของ หรือสงมอบงาน 
           วันท่ี  17  พฤษภาคม  2565 ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  2566 
7.วงเงินในการจัดจาง  

ภายในวงเงินงบประมาณ  792,000.00 บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) โดยใชเงินรายได 
8. สถานท่ี   
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน  เลขท่ี 34/1 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  


